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Namen

• „Pregled sistemov trajnostne gradnje s predlogom prenosa“  
(MOP – GI ZRMK & ZAG, sept. 2016 – jul. 2017) – namen priprava 
strokovnih podlag za kriterije trajnostne gradnje za javne 
stavbe v slovenskem okolju. 

• Študijo po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izdelujeta 
Gradbeni inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Merila za 
vrednotenje TG

Smernice za 
trajnostno 

gradnjo



Stanje na področju 
prepoznavanja/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)

• V Sloveniji nimamo uradnega strateškega dokumenta, ki bi opredeljeval 
pojem „trajnostni razvoj“ in pojem „trajnostna gradnja“

• Terminologija »trajnosten«, »trajnostni kazalniki« in »trajnostna gradnja« se pojavlja v številnih 
strateških, operativnih in akcijskih dokumentih v Sloveniji.

• Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z drugimi ministrstvi po sklepu Vlade RS št. 00812-47/2012/13 
oblikuje okoljske oziroma trajnostne zahteve za projektiranje in gradnjo stavb, na podlagi katerih 
bo mogoče upoštevati vpliv stavbe v njeni celotni življenjski dobi.

• OP EKP 2014-2020 navaja, da bodo pri izboru energetske prenove stavb imeli prednost projekti, ki 
bodo med drugim upoštevali kriterije trajnostne gradnje.

• DSEPS pa že določa, da je pri odločitvi za pristop k energetski prenovi stavbe treba upoštevati še 
dodatna izhodišča, med katere uvršča skladnost prenove z načeli trajnostne gradnje na podlagi 
smernic za trajnostno gradnjo.

• OP TGP 2020 za novogradnje stavb predvideva dopolnitev ukrepov za večjo energetsko učinkovitost z 
nadgradnjo predpisov in s certificiranjem stavb v smislu zmanjševanja TGP v življenjski dobi, kamor 
vštevamo tudi uveljavljanje materialov z nižjimi emisijam in spodbujanje energetske učinkovitosti v 
okviru prostorskega načrtovanja.

• AN URE 2020 – ukrep  J.7 Izdelava trajnostnih kriterijev za stavbe kot inštrumenta za odločanje oz. 
presojo ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov gradnje in prenove stavb, še posebej javnih stavb. 



Stanje na področju 
prepoznavanja/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)

• V Sloveniji je bila za vse javne naročnike storitev in izdelkov obvezna uporaba 
Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uredba ZeJN 2011), ki je v prilogi 7 za 
področje gradnje  stavb za javne naročnike določala obvezno uporabo posameznih 
okoljskih kriterijev.

• Nova Uredba o ZeJN (velja od 1.1.2018 dalje) 
(Ur.l.RS 51/2017, z dne  19.9.2017) 
Ni več priloge 7 za stavbe, so pa nanizane okoljske zahteve in kot novost 
alternativa – načrtovanje po trajnostnih merilih: 

„… naročilo za projektiranje stavbe … če se uporabi katerega od priznanih sistemov 
gradnje in certificiranje trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED.“

SLO(sistem)

Trajnostna
Gradnja





Trije stebri presoje trajnostne graditve:

okoljski, ekonomski in družbeni vidik

Kako do 
primernih 

meril?

Za trajnostne stavbe velja, 
da v času načrtovanja, 
gradnje,  obratovanja in 
odstranitve sledijo načelu 
skrbnega ravnanja z 
okoljem in ohranjanja 
naravnih virov ter da je 
njihova gradnja in uporaba 
ekonomična. 
Trajnostne stavbe morajo 
biti tudi prijazne do 
uporabnika in njegovega 
zdravja, so funkcionalne in 
prispevajo k ohranjanju 
družbenih in kulturnih 
vrednot.

Kaj je trajnostna stavba?



Razširitev elementov trajnostnosti – primer metode 
za vrednotenje stavb



Pot(i) do cilja

Življenjski cikel stavbe

Načrtovanje

Gradnja

Uporaba in vzdrževanje

Razgradnja

Iščemo vsestransko najugodnejšo kombinacijo stroškov, rabe 
energije, vplivov na okolje, vplivov na ugodje uporabnika in širših 
družbenih vplivov.



Priprava smernic za trajnostno gradnjo v Sloveniji

• „Pregled sistemov trajnostne gradnje s predlogom prenosa“  
(MOP – GI ZRMK & ZAG, sept. 2016 – jul. 2017) –

• Namen priprava strokovnih podlag za kriterije trajnostne 
gradnje za javne stavbe v slovenskem okolju. 

Merila za 
vrednotenje TG

Smernice za 
trajnostno 

gradnjo



Stanje na področju 
prepoznavanja/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)

• Certifikacijske sheme za vrednotenje trajnostne gradnje – tržne – LEED, 
BREEAM, DGNB. 
Razvoj in vzdrževanje podpira&financira industrija, stroka, inštituti, univerze, 
pristojbine uporabnikov/naročnikov,  tržni potencial uporabe je ključen, 
metoda in rezultat-ocena TG sta prilagojena potrebam investitorjev, razvoju 
trga, cena, copyright. 
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Števlo kriterijev (spodnja raven) 49
Uteženi delež okoljskih kriterijev 16%
Uteženi delež družbenih kriterijev 47%
Uteženi delež ekonomskih kriterijev 7%
Število obveznih kriterijev 3
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Primerjava metod vrednotenja

Vir: FP7 OPEN HOUSE, N.Essig



Stanje na področju 
prepoznavanja/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)

• EU raziskovalni projekti na temo smernic in kazalnikov TG
V zadnjem času so se v okviru različnih evropskih programov izvajali EU 
projekti, ki skušajo poenotiti prizadevanja za postavitev meril za trajnostno 
gradnjo, bodisi v obliki smernic bodisi v obliki meril za certificiranje 
trajnostne gradnje. 

Najbolj izpostavljeni med njimi so: 

• CEC5:  Central Europe - Demonstration of energy efficiency and utilisation
of renewable energy sources through public buildings – (2011-2014) -
CESBA

• FP7 OPEN HOUSE:  Benchmarking and mainstreaming building
sustainability on the EU based on transparency and openness (open 
source and availability) from model to implementation (2010-2013)

• FP7 SuPerBuildings: Sustainability Performance Assessment and
Benchmarking of Buildings (2010-2013)

• Rezultat omenjenih mednarodnih iniciativ je podrobna preučitev razumevanja prioritet trajnostne gradnje v 
različnih okoljih, za različne deležnike in namene uporabe, nadalje tudi primerjava trajnostnih kazalnikov iz 
posameznih shem in predlog poenostavljene sheme za vrednotenje trajnostne gradnje – predvsem v smislu 
vodnika za projektno skupino in ne toliko v smislu ocenjevalne sheme. 

• Projekti so zaključeni, ni več skrbnika, ni podprte delujoče metode.



Stanje na področju 
prepoznavanja/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)

• Razvoj EU okvira jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb

• Evropska komisija (EK) naročila pri JRC študijo »Development of a framework
of core indicators for the assessment of environmental performance of
buildings«

– Cilj: razvoj okvira osrednjih oz. jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb
(zaključek pričakovan poleti 2017)

– Namen: zagotoviti skupen EU pristop pri ocenjevanju okoljskih vplivov stavb

• S študijo želi EK podpreti izvajanje začrtane politike na področju 
»Evrope, gospodarne z viri« in politike na področju »krožnega gospodarstva«. 

• EK tako razvija kazalnike za oceno okoljskih performanc stavbe v celotnem 
življenjskem krogu in bo njihovo uporabo spodbujala skozi večje 
demonstracijske projekte in skozi evropska merila za zeleno javno naročanje 
na področju stavb (EU merila za ZeJN).

• http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm; 

• http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/

…This work started in 2015, with the 

intention to create a flexible system of 

indicators, so that they could be 

incorporated into new and existing 

assessment schemes, or be used on their 

own by a diverse range of stakeholders, 

including public authorities, design teams 

and property investors.

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/


DGNB – kazalniki / kriteriji trajnostne gradnje

I. Ekološka kakovost

• ekološka bilanca – emisije povezane z vplivi na okolje

• tveganje za lokalno okolje

• okolju prijazno pridobivanje surovin

• potreba po primarni energiji

• potreba po pitni vodi in količina odpadne vode

• raba površin

II. Ekonomska kakovost

• stroški stavbe v življenjskem ciklu

• fleksibilnost in sposobnost za drugačno rabo

• tržnost

III. Sociološko – kulturna in funkcionalna kakovost

• termično ugodje

• kakovost notranjih prostorov

• akustično ugodje

• vizualno ugodje

• možnost vplivanja uporabnika

• kakovost zunanjih prostorov

• varnost in tveganje za motenje

• neovirana dostopnost

• javna dostopnost

• kolesarsko ugodje

• postopki za urbanistične in oblikovalske koncepte

• umetnost v gradnji

• kakovost tlorisne zasnove

IV. Tehnična kakovost

• protipožarna zaščita

• zvočna zaščita

• termične lastnosti ovoja stavbe in lastnosti glede zaščite 

proti vlagi

• zmožnost prilagajanja tehničnih sistemov

• enostavnost čiščenja in vzdrževanja stavbe

• primernost za razgradnjo in demontažo

• emisijska zaščita

V. Procesna kakovost

• kakovost priprave projekta

• integrirano načrtovanje

• dokazilo optimizacije in kompleksnosti pristopa načrtovanju

• zagotavljanje trajnostnih vidikov v razpisih in podeljevanju 

del

• ustvarjanje pogojev za optimalno rabo in gospodarjenje

• gradbišče / gradbeni projekt

• zagotavljanje kakovosti izvedbe

• urejen prehod v obratovanje

VI. Kakovost lokacije

• mikrolokacija

• ugled ter stanje lokacije in mestne četrti

• prometna navezava

• bližina do uporabniško – specifičnih objektov in ustanov

za ilustracijo



ZeJN na področju stavb – SLO in nova EU merila za ZeJN

– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list št. 102/11). 

– Uredba določa okoljske zahteve za 11 skupin izdelkov in storitev, med njimi 
tudi za stavbe, vključno s projektiranjem, gradnjo, rednim in investicijskim 
vzdrževanjem stavb ter vgradnjo in montažo posameznih naprav in 
proizvodov v stavbi, (t.i. Priloga 7 k Uredbi).

– vsebinsko v veliki meri povzeta po tedanjih merilih EU za zeleno javno 
naročanje na področju stavb, ki jih je pripravil evropski Direktorat za okolje.

– Merila EU za ZeJN na področju pisarniških stavb - nova

– (merila objavljena junija 2016, na voljo tudi v slovenskem prevodu) 
namen je podpreti javno upravo, da bodo njihovi objekti v celotni življenjski 
dobi okoljsko boljši in bodo tako prispevali k ciljem evropskih politik na 
področju učinkovite rabe energije in virov, zagotavljanja zdravih delovnih 
pogojev in zmanjševanja stroškov v življenjski dobi. (za SLO prilagoditi) 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/SL.
pdf

– Za razliko od prejšnje verzije vključujejo ta merila več trajnostnih tem

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5194
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/SL.pdf


Možnost neposrednega prenosa?

• Uveljavljene certifikacijske sheme za vrednotenje trajnostne 
gradnje so tržnega značaja. 

Razvoj in vzdrževanje podpirajo in financirajo industrija, stroka, 
inštituti, univerze, pristojbine uporabnikov/naročnikov.

Tržni potencial uporabe je ključen, metoda in rezultat-ocena TG sta 
prilagojena potrebam investitorjev, razvoju trga; cena, copyright.   



Pregled sistemov trajnostne gradnje s predlogom prenosa 
(MOP – GI ZRMK & ZAG, 2016-2017)

Metodologija

V skladu s projektno nalogo - 3 faze:

• 1.Faza: Analiza evropskih sistemov trajnostnih kriterijev oziroma 
sistemov ocenjevanja trajnostne gradnje (vsaj 5 sistemov)

– LEED, BREEAM, DGNB, CESBA, OPEN HOUSE, SUPERBUILDINGS – 6 sistemov, 

– Pregled 304 posamičnih kazalnikov / cca 650 podkazalnikov

– Kriteriji, njihov obseg, vhodni podatki, metode določanja, podatkovne baze, potrebna 
orodja, standardi, primernost za SLO prostor&naročanje, potreba po znanjih

– SoA – EU okvir jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb, Merila EU za ZeJN

– Delavnica 9.3.2017 DOM, 50 deležnikov 

– Kompleksni sistemi, vezani na specifično okolje, nujna podpora cele strukture deležnikov, 
potreben stalen razvoj/vzdrževanje sistema, finančni viri

• 2.Faza: Analiza slovenskih predpisov z vidika trajnostnih kriterijev in 
predpisanih mejnih vrednosti

• 3.Faza: Predlog sistema trajnostnih kriterijev in aktivnosti za 
implementacijo predlaganega sistema trajnostne gradnje



Pregled sistemov trajnostne gradnje s predlogom prenosa 
(MOP – GI ZRMK & ZAG, 2016-2017)

Metodologija

V skladu s projektno nalogo - 3 faze:

• 1.Faza: Analiza evropskih sistemov trajnostnih kriterijev oziroma 
sistemov ocenjevanja trajnostne gradnje (vsaj 5 sistemov)

• 2.Faza: Analiza slovenskih predpisov z vidika trajnostnih kriterijev in 
predpisanih mejnih vrednosti

– Pregled 49 skupin tematsko agregiranih kazalnikov (iz 25 okoljskih, 5 ekonomskih, 14 
družbenih , 3 tehničnih in 2 procesnih skupin kazalnikov). 

– Pri vsaki skupini smo analizirali, če jo slovenska zakonodaja podpira in v kolikšni meri.

– ali so (pod)kazalniki metode za vrednotenje TG vsebinsko primerljivi z zahtevami SLO 
zakonodaje,

– kako stroga je naša zakonodaja glede na tuje sisteme vrednotenja trajnostne gradnje, kjer 
je bilo to mogoče oceniti. 

– Le cca 1/3 kazalnikov TG je zadovoljivo naslovljena s slovenskimi predpisi

• 3.Faza: Predlog sistema trajnostnih kriterijev in aktivnosti za 
implementacijo predlaganega sistema trajnostne gradnje



Mnenja deležnikov

– Delavnica 9.3.2017 DOM, 50 
deležnikov –

– Prevladujoče mnenje deležnikov 
je bilo, da je smiselno graditi 
sistem vrednotenja trajnostne 
gradnje, ki bo na začetku 
podpiral predvsem javne 
investicije, na izkušnjah 
komercialnih certifikacijskih 
shem, pri čemer je ključna 
ugotovitev, da država kot 
ustvarjalec in izvajalec politk EU 
in skrbnik javnega interesa v 
Republiki Sloveniji v okviru 
trajnostne gradnje zasleduje 
predvsem cilje politike na 
področju »Evrope, gospodarne z 
viri« in politike na področju 
»krožnega gospodarstva«

Prevzeti tujo tržno 
certifikacijsko 

shemo (npr. LEED, 
DGNB); 20%

Oblikovati 
nacionalni niz 

meril in 
kazalnikov; 64%

Ohranimo sedanjo 
Prilogo 7 Uredbe o 

ZeJN; 4%

Ne vem; 12%

Kaj je v našem okolju bolj smiselno?
(Anketa - delavnica deležnikov trajnostne gradnje, DOM, Lj. 6.3.2017, N=25)



Mnenja deležnikov

Sprejemljivi obseg dodatnega dela projektne skupine, ki načrtuje trajnostno gradnjo?

- od 2 tednov do 1 meseca

- Delavnica 16.3.2018 DOM, 50 deležnikov –



Naloga v izhodišču

Pregled sistemov za 
vrednotenje TG

Pregled slovenskih 
predpisov na 

področju kazalnikov 
TG

Izbor 
najprimernejšega 

sistema TG za 
prenos v SLO

Predlog sistema 
trajnostnih kriterijev 

in aktivnosti za 
implementacijo 

predlaganega sistema 
TG



Razvoj naloge

Pregled sistemov za 
vrednotenje TG

Pregled slovenskih 
predpisov na 

področju kazalnikov 
TG

Izbor 
najprimernejših 

sistemov 
in 

kazalnikov TG 
za prenos v SLO

Predlog sistema 
trajnostnih kriterijev 

in aktivnosti za 
implementacijo 

predlaganega sistema 
TG

EU okvir jedrnih kazalnikov 
za oceno okoljskih
performanc stavb

(„JRC študija“)

Makro cilji EU politik:
-EU gospodarna z viri
-Krožno gospodarstvo

za stavbePredlog prirejenih kazalnikov
s korelacijo na 

Makro cilje EU politik:
-EU gospodarna z viri
-Krožno gospodarstvo

za stavbe



JRC okvir jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih
performanc stavb (14 kazalnikov)

Makro-cilj 1: Nastajanje emisij toplogrednih plinov iz življenjskega cikla stavbe
1.1 Skupna raba primarne energije

1.2 Potencial segrevanja ozračja
Makro-cilj 2: Učinkovita raba virov in surovin

2.1 Celovita LCA analiza

2.2 Načrtovanje življenjske dobe stavbe

2.3 Razgradnja in reciklabilnost

2.4 Odpadki gradnje in razgradnje
Makro-cilj 3: Učinkovita raba vodnih virov

3.1 Raba vode v fazi rabe stavbe
Makro-cilj 4: Zdravo in udobno notranje okolje

4.1 Kakovost notranjega zraka
Makro-cilj 5: Prilagodljivost na klimatske spremembe

5.1 Toplotno ugodje

5.2a Dodatno hlajenje

5.2b Mikroklimatsko hlajenje
Makro-cilj 6: Optimizirani stroški in vrednost stavbe v življenjskem ciklu stavbe

6.1a LCC – dolgoročni stroški energije in vode

6.1.b LCC – dolgoročni stroški gradnje, vzdrževanja, popravil in zamenjav

6.2. Ustvarjanje vrednosti in upravljanje s tveganji

Dober kazalnik : široko sprejemljiv, uporaben za 
različne tipe stavb, dostopen, razumljiv, primerljiv z 
minimalnimi projektnimi zahtevami, ga je lahko 
verificirati, blizu politiki in potrebam javnega sektorja,

Kazalnik lahko pokriva: celoten življenjski cikel stavbe 
ali posamezne faze (CEN/TC 350)



Ujemanje identificiranih kazalnikov certifikacijskih 
sistemov TG z makro cilji JRC

• Ni praktičnih možnosti za 
uporabo:
– 2.2 Načrtovanje življenjske 

dobe

– 6.2 Ustvarjanje vrednosti in 
upravljanje s tveganji

• Kljub znanim postopkom 
težko izvedljivi v praksi:
– 2.1 LCA

– 6.1a in 6.1b LCC

• Zelo uporabni v praksi:
– 4.1 Kakovost notranjega zraka

– 5.1 Toplotno ugodje / 
pregrevanje stavbe zaradi 
klimatskih sprememb



(K1) K1.1 Skupna raba primarne energije v 

življenjskem ciklu stavbe
(PK1.1) Neobnovljivi del rabe primarne energije v življenjskem ciklu 

stavbe (faze A1-3, B6) PEnren

(PK1.2) Celotna raba primarne energije v fazi uporabe (faza B6) PEtot, B6

(PK1.3) Neobnovljivi del rabe primarne energije v fazi uporabe stavbe 

(faza B6) PEnren, B6

(PK1.4) Delež obnovljivih virov (OVE) v primarni energiji v fazi uporabe 

stavbe (faza B6) DEL_OVE B6

(PK1.5) Emisije TGP v življenjskem ciklu stavbe (faze A1-3, B6) GWP

(PK1.6) Emisije TGP v fazi uporabe stavbe (faza B6) GWP B6

(K2) K2.1 Celovita LCA analiza
(PK2.1) Potencial prispevka h globalnemu segrevanju: GWP

(PK2.2) Potencial prispevka k razgradnji ozona v stratosferi: ODP

(PK2.3) Potencial prispevka k fotokemični tvorbi pritlehnega ozona: POCP

(PK2.4) Potencial prispevka k zakisljevanju: AP

(PK2.5) Potencial prispevka k evtrofikaciji: EP

(K3) K2.2 Načrtovanje življenjske dobe stavbe

(K4) K2.3 Razgradnja in reciklabilnost
(PK4.1) Delež reciklabilnih gradbenih proizvodov in materialov v 

posameznih skupinah oz. konstrukcijskih sklopih

(PK4.2) Delež ponovno uporabljenih gradbenih elementov pri razgradnji 

stavbe in ponovni gradnji 

(K5) K2.4 Odpadki gradnje in razgradnje
(PK5.1) Parametri za odpadke, ki nastajajo v fazi izgradnje stavbe

(PK5.2) Parametri za odpadke, ki nastajajo v fazi razgradnje stavbe

(K6) K3.1 Raba vode v fazi rabe stavbe
(PK6.1) Potreba po čisti vodi za zaposlene: WDU

(PK6.2) Količina odpadne vode glede na zaposlene: WWU

(PK6.3) Potreba po čisti vodi za čiščenje: WDC

(PK6.4) Količina odpadne vode od čiščenja: WWC

(PK6.5) Delež deževnice, ki se steka v kanalizacijski sistem: WWRW

(K7) K4.1 Kakovost notranjega zraka
(PK7.1) Škodljive organske snovi (Volatile organic compounds; VOC)

(PK7.2) Stopnja izmenjave zraka

(K8) K5.1 Nevarnost pregrevanja stavbe
(PK8.1) Primarna energija potrebna za dodatno hlajenje stavbe poleti

(K9) K6.1 Celovita LCC analiza
(PK9.1) Neto sedanja vrednost vseživljenjskih stroškov stavbe (faze 

A4-5, B1-7) NPV

Nabor predlaganih kazalnikov

9 kazalnikov
24 + (?) podkazalnikov



Vzpostavitev sistema vrednotenja s kazalniki

• 2 možnosti:

1. Kazalnik obravnavan (da / ne) → kontrolni seznam

2. Vrednotenje - vrednosti kazalnikov in končni seštevek →

razvrstitev po stopnji trajnostnosti, primerjave različic

• Vsi kazalniki niso enako pomembni

• Kazalniki in (pod)kazalniki v sistemu vrednotenja:
– Razvrstiti jih moramo po njihovi relativni pomembnosti

– Pripisati določene vrednosti (točke, odstotki)

– Določiti jim moramo uteži
• Objektivne podlage in subjektivno odločanje

• Težavost določanja uteži se veča s številom elementov

– Metoda AHP (Analitic Hierarchy Process)



K1.1 Skupna raba primarne energije v življenjskem 
ciklu stavbe  

• Ovrednotenje celotne rabe primarne energije stavbe

• Po zgledu JRC, DGNB, OPEN HOUSE; podkazalniki:
– Neobnovljivi del rabe primarne energije v živ. ciklu stavbe (A1-3, B6)

– Celotna raba primarne energije v fazi rabe stavbe (B6)

– Neobnovljivi del rabe primarne energije v fazi rabe stavbe (B6)

– Delež obnovljivih virov v primarni energiji v fazi rabe stavbe (B6)

– Emisije TGP v živ. ciklu stavbe, GWP (A1-3, B6)

– Emisije TGP v fazi rabe stavbe, GWP (B6)

• Cilj kazalnika:
– Spodbuditi zmanjšanje rabe primarne energije in povečanje 

rabe obnovljivih virov energije v vseh fazah živ. cikla stavbe
– Doseči zmanjšanje nastajajočih emisij toplogrednih plinov v 

življenjskem ciklu stavbe



K2.1: Celovita LCA analiza

• Okoljske lastnosti stavbe v celotni življenjski dobi

• Po zgledu DGNB, s podkazalniki:
– GWP (globalno segrevanje, globalni vpliv)

– ODP (razgradnja ozona, globalni vpliv)

– POCP (pritlehni ozon, lokalni vpliv)

– AP (zakisovanje, regionalni vpliv)

– EP (lokalni/regionalni vpliv)

• Cilji kazalnika:
– Spodbujati čim nižje vrednosti okoljskih odtisov in s tem 

vplivati tudi na rabo surovin za stavbe in generiranje 

odpadkov povezanih s stavbo



K2.3: Razgradnja in reciklabilnost

• Vidik ravnanja s primarnimi materialnimi viri in 
zmanjševanja pritiska nanje

• Po zgledu DGNB; vsebuje:

– Delež reciklabilnih materialov

– Deli stavbe za ponovno uporabo

• Cilji kazalnika:
– spodbujanje rabe materialov, ki jih lahko recikliramo oziroma 

čim manjše rabe materialov iz primarnih virov (nerecikliranih 
surovin)

– promocija tistih rešitev in tehnologij, ki prispevajo k 
zmanjšanju pritiska na primarne vire v celotnem življenjskem 
ciklu proizvoda (vpliv neugodne predelave, prevoza, ipd.)



K2.4: Odpadki gradnje in razgradnje

• Vidik ravnanja z odpadki, ki nastanejo v fazi gradnje 
stavbe ter po koncu življenjske dobe, v fazi razgradnje

• Po zgledu kombinacije sistemov DGNB in LEED:

– Odpadki, ki nastanejo v fazi gradnje (DGNB)

– Odpadki, ki nastanejo pri razgradnji stavbe (LEED) 

• Cilji kazalnika:

– Spodbujati investitorje in izvajalce gradbenih del k 
sistematičnemu zbiranju podatkov o odpadkih pri gradnji ter k 
poročanju o odpadkih

– Spodbujati ločevanje odpadkov pri razgradnji stavb, kot pogoj 
za kasnejšo rabo odpadkov kot sekundarne surovine.



K3.1: Raba vode v fazi rabe stavbe

• Potrebe po pitni vodi in količina odpadne vode v stavbi

• Po zgledu DGNB; parametri/podkazalniki:

– Potreba po čisti vodi za uporabnike

– Izračunana količina odpadne vode glede na uporabnike

– Potreba po čisti vodi za čiščenje

– Izračunana količina odpadne vode od čiščenja

– Količina deževnice, ki se steka v kanalizacijski sistem

• Cilji kazalnika:

– Zagotoviti racionalnejšo rabo in zmanjšanje rabe pitne vode 
in proizvedene odpadne vode v stavbah

– Vplivati na čim manjše motenje kroženja vode v naravi



K4.1: Kakovost notranjega zraka 

• Kakovost zraka v prostorih v povezavi s sproščanjem in 
koncentracijo škodljivih snovi iz vgrajenih materialov, s 
širjenjem in zadrževanjem neprijetnih vonjav ter z 
vstopanjem radona iz zemljine v stavbo

• Po zgledu DGNB, 3 podkazalniki:
– Koncentracija škodljivih organskih spojin (VOC) v zraku
– Stopnja izmenjave zraka s prezračevanjem
– Koncentracija radona v zraku

• Cilji kazalnika:

– Zagotoviti primerno kakovost notranjega zraka, da ne škoduje 
zdravju in ugodju, saj v sodobnih družbah uporabniki v 
notranjosti stavb preživimo skoraj 90% časa



K5.1: Nevarnost pregrevanja stavbe

• Potrebe po energiji za hlajenje stavbe v poletnem času 
(preprečevanje pregrevanja) v povezavi s toplotnim 
ugodjem uporabnika in klimatskimi spremembami

• Po zgledu JRC, 1 (pod)kazalnik:

– Računsko določena energija, ki je potrebna, da se prostore 
stavbe ohladi na primerne pogoje

• Cilji kazalnika:

– Gradnja stavb, ki bodo poleti zagotavljale toplotno ugodje s 
čim manj dovajanja hladu (tudi v bodočih poletjih, zaradi 
prihajajočih podnebnih sprememb)



K6.1: Celovita LCC analiza

• Optimizacija vseživljenjskih stroškov in vrednosti stavbe

• Po zgledu JRC, 1 (pod)kazalnik:

– Neto sedanja vrednost vseživljenjskih stroškov stavbe (A4-5, B1-7)

• Cilji kazalnika:

– Obvladovanje vseživljenjskih stroškov stavbe v ekonomski 
življenjski dobi, na način, da izberemo tako (celovito) zasnovo 
stavbe, ki bo predstavljala (a) stroškovno optimalno rešitev v 
energijskem smislu oziroma (b) rešitev z najnižjimi 
vseživljenjskimi stroški stavbe

– Z namenom uravnotežiti višje stroške naložbe povezane z 
učinkovitejšo in okolju prijaznejšo stavbo s pričakovanimi 
nižjimi obratovalnimi stroški v fazi uporabe stavbe



Za povzetek

• Kaj torej predlog sistema trajnostnih kazalnikov pokriva?

Gradbena zakonodaja/ 
predpisi
Minimalne zahteve

Drugi vidiki gradnje
tržno pomembni
Funkcionalni, tehnični…

Implementacija EU/SLO 
politik

Cilj: bistvene zahteve Cilj: zadovoljiti potrebe 
investitorja, trga, 
developerjev

EU gospodarna z viri
Krožno gospodarstvo
Energijska učinkovitost 
/emisije TGP

Kjer je smiselno opredeliti 

nadstandard za doseganje ciljev 

trajnostne gradnje

Prioriteta države

Prioriteta 

trga



Kje smo sedaj – glede na celoten proces 
oblikovanja sistema trajnostnih kazalnikov

• Razvoj sistema kazalnikov TG - koraki:
– Predlog prenosa sistema trajnostnih kazalnikov
– Opredelitev potreb deležnikov TG
– Opredelitev ciljnih značilnosti metode
– Analiza drugih sistemov, raziskav, metod, politik
– Oblikovanje možnih konceptov
– Izbira najustreznejšega koncepta (predlog, verzija 0)
– Ponovna opredelitev značilnosti metode
– Razvoj sistema (z jasno opredeljenimi značilnostmi)
– Podrobna opredelitev elementov sistema
– Izdelava prototipa metode
– Testiranje (prototipa) metode in izboljšave = alfa prototip
– Testiranje zanesljivosti/učinkovitosti metode = beta prototip
– Poskusna, pilotska uporaba metode na javnih stavbah
– Prostovoljna uporaba metode
– Obvezna uporaba metode

– Izbira najustreznejšega koncepta (predlog, verzija 0)



Akcijski načrt

Posvetovanja z deležniki

Razvoj prve, alfa verzije kazalnikov TG

Testiranje alfa verzije kazalnikov TG

Posvetovanja z deležniki

Razvoj naslednje, beta verzije kazalnikov in sistema TG

Posvetovanja z deležniki

Fine tuning kazalnikov in sistema TG - UTEŽEVANJE

Testiranje beta verzije kazalnikov in sistema TG na pilotnih 
projektih 

Analiza odzivov iz pilotne uporabe beta verzije kazalnikov in 
sistema TG

Razvoj končne verzije kazalnikov in potrditev sistema TG 

Usposabljanja za uporabnike po posameznih ciljnih skupinah

Vzpostavitev 
podpornega okolja 
in e-platforme



Hvala za pozornost!

Študijo „Pregled sistemov trajnostnih kriterijev  s predlogom prenosa“ smo skupaj s kolegi pripravili:

dr. Marjana Šijanec Zavrl, mag. Miha Tomšič - GI ZRMK, www.gi-zrmk.si

Friderik Knez, dr. Sabina Jordan - ZAG, www.zag.si


